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Δρα Νίκο Καρτακούλλη 
 
ΜΕ ΤΟ ΦΑΞ 
 
Επιστολή Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου προς τον Πρόεδρο του ΚΟΑ κ. Νίκο 
Καρτακούλλη εις απάντηση των δηλώσεων του τελευταίου στην εφημερίδα «Ο 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ημερομηνίας 27.7.2010   
 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου εκφράζει τη δυσαρέσκεια και λύπη της για τις 
δηλώσεις του Προέδρου του ΚΟΑ. Περαιτέρω και σε απάντηση των όσων αναφέρονται 
δηλώνει τ’ ακόλουθα:  
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου την 19.5.2009 εξασφάλισε απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία καθίσταται η μοναδική δικαιούχος διεξαγωγής 
Παγκύπριων Πρωταθλημάτων στο άθλημα του αυτοκινήτου. Από την έκδοση της εν λόγω 
απόφασης μέχρι και σήμερα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού παραλείπει να 
συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου. Συνέπεια της μη συμμόρφωσης μέχρι και 
σήμερα του ΚΟΑ προς την απόφαση του Δικαστηρίου είναι η καταχώρηση νέας προσφυγής 
για την παράλειψη του. Κατά συνέπεια οι οποιεσδήποτε δηλώσεις του κ. Καρτακούλλη περί 
δήθεν «πολλών προσπαθειών» για επίλυση του προβλήματος δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Αν ο κ. Καρτακούλλης και κατ’ επέκταση ο ΚΟΑ ήθελε πραγματικά να 
βρεθεί λύση στο πρόβλημα του αυτοκινήτου όφειλε ως είχε υποχρέωση να εφαρμόσει την 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με δεδομένο δε ότι ο ΚΟΑ στον οποίο προίσταται ούτε 
έχει αμφισβητήσει αυτή και ούτε έχει εφεσιβάλει το αποτέλεσμα της.  
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου δηλώνει ότι τα μόνα συμφέροντα τα οποία 
εξυπηρετούνται από την μη εφαρμογή της απόφασης είναι αυτά του Κυπριακού Συνδέσμου 
Αυτοκινήτου και όσων εξυπηρετούν και προωθούν αυτά.   
 
Περαιτέρω η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα να 
εφαρμόσει ούτε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και ούτε την νομιμότητα των 
πράξεων του ΚΟΑ. Ενόψει τούτου η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καταφεύγει μέσω 
νόμιμων οδών όπως τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για να διασφαλίσει τα 
νόμιμα δικαιώματα της.  
 
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ την ίδια ώρα που δηλώνει ότι «αν θέλουν να σκοτώνονται στην μέση 
του δρόμου και να μένουν εκτεθειμένοι ας το κάνουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε 
οτιδήποτε άλλο.», πρέπει να γνωρίζει ότι δηλώνει πράγματα αντίθετα προς τον σκοπό για τον 



οποίο διορίστηκε να υπηρετήσει όπως την προαγωγή του αθλητισμού της νήσου, την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φίλαθλου πνεύματος.  
 
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ο Πρόεδρος του Οργανισμού ότι όταν δηλώνει «αφήστε τους 
να το λύσουν μόνοι τους» θα πρέπει να αναγνωρίζει την ίδια στιγμή ότι στους κόλπους του 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού που προίσταται ενεγράφη εταιρεία δια εγγυήσεως 
πράγμα το οποίο εκτός του ότι απαγορεύεται από τον ίδιο τον νόμο που οφείλει να τηρεί, 
ευθύνεται για την αντιπαράθεση που υπάρχει στον χώρο αυτό.   
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου δηλώνει ότι παρά τις προκλητικές δηλώσεις του 
Προέδρου του Οργανισμού και παρά την μη συμμόρφωση του ΚΟΑ προς την νομιμότητα, 
θα συνεχίσει να διεκδικεί τα νόμιμα δικαιώματα της με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσω κάθε 
δυνατών οδών έχει.   
 
 
Μετά τιμής 
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